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 چکیده

 اشخاص خصوصي بر اساس ديدگاه حقوق طبيعي ها بهز حاكميت دولتاز اموال خارج ابرداري حق بهره
است. درياهاي آزاد، جو، ماوراي  حقوق بشري در قالب برخورداري بشر از مواهب طبيعت، واگذار شده و

، معدني، ماهيآيد كه منابع ها به حساب ميجو و قطب جنوب از مصاديق مناطق خارج از حاكميت دولت
مصاديق  عنوانبهجانداران خشكي را در خويش جاي داده و  وونقل انتفاع در زمينه حمل اي،مدار ماهواره

 ،برداري اشخاص خصوصيسازوكار بهره آيد.برداري توسط اشخاص خصوصي به حساب ميقابل بهره
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برداري اشخاص وظيفه اعطاي مجوز جهت بهره ،المللي معيننهادهاي بين ،عالوهبهمتبوع خويش دارند. 

هاي متبوع را داشته و اشخاص خصوصي خصوصي و همچنين نظارت بر فعاليت اين اشخاص و دولت
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 مقدمه
ها، اموالي است كه خارج از قلمرو حاكميت كشورهاي مختلف در اموال خارج از حاكميت دولت

، قانونگذاري اين مناطقند در تواننميكشورهاي دنيا  كلّ ،سطح دنيا قرار دارد و به همين دليل
از قبيل درياهاي آزاد،  ،شودالمللي ياد مي. اين اموال كه از آن تحت عنوان مشاعات بينكنند

عدم امكان  ،جو و اجرام سماوي بوده كه ويژگي عمده آن يقطب جنوب، جو، فضاي ماورا
از مرزهاي تمامي خارج  ،اي از جهاناستقرار حاكميت دولتي بر آن است. زماني كه محدوده

اعمال قوانين داخلي را ندارند.  ،و پيرو آن ،يک از كشورها حق اعمال حاكميتكشورها باشد، هيچ
 رو اين مناطق بايد تابع نظام مستقلي از نظامات مالكيت داخلي قرار گيرد.ازاين

شر مباني استواري در حقوق ب ،هاساختار ايجادشده در خصوص اموال خارج از حاكميت دولت
با قواعد كلي و مشتمل بر روح  ،حقوق طبيعيترين مواردي كه يكي از اساسيو حق طبيعي دارد. 

طبيعت و گاه مباحث متافيزيكي، همواره مورد توجه قرار داده است، موضوع مالكيت و بخصوص 
برداري اشخاص خصوصي از اين اموال، بايد مباني بهرهتوجيه مالكيت خصوصي است. براي 

از حمايت د و براي كراري اشخاص خصوصي را با استفاده از قواعد حقوق طبيعي توجيه بردبهره
اين حق طبيعي، بايد آن را ذيل حقوق بشر در قالب مفاهيمي چون ميراث مشترك بشريت جاي 

 گيرد.ت ميأاز مباني حقوق طبيعي و حقوق بشر نش ،نهايت مفهومي كه در ؛داد
برداري اشخاص خصوصي از اموال خارج از بهره حقوق طبيعي و حقوق بشر در توجيه

ذيل مفاهيمي چون ميراث مشترك بشريت و در همين  ،نهايت ند و دردارها نقش حاكميت دولت
يابند. عالوه بر مفاهيم برداري مياشخاص خصوصي امكان بهره نگراني مشترك بشريت، يراستا

خصوصي امكان ا كه اشخاص همرتبط، شناسايي مصاديق اموال خارج از حاكميت دولت
 يابند حائز اهميت است. برداري در آن ميبهره

ها مرتبط است و مصاديق اين اموال اينكه چه مفاهيمي با اموال خارج از حاكميت دولت
برداري اشخاص خصوصي از مصاديق مزبور به چه نحو است و چيست و سپس سازوكار بهره

هاي اري اشخاص خصوصي بخصوص در ارتباط با دولتبردهاي حاكم بر بهرهامكان و محدوديت
 رود. ها چيست از سؤاالت اصلي اين تحقيق به شمار ميمتبوع آن

آن است كه اشخاص خصوصي كرد توان در خصوص اين موضوع مطرح اي كه ميفرضيه
 برداري در قالبها را دارند و اين بهرهبرداري از اموال خارج از حاكميت دولتامكان بهره

 رد. يگالمللي انجام مينهادهاي بيندر شده سازوكارهاي تدوين
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 ها برداري از اموال خارج از حاكمیت دولت. مفاهیم حاكم و مصادیق قابل بهره7
ها بر اساس مباني مشخصي ذيل مفاهيمي از قبيل اموال موجود در مناطق خارج از حاكميت دولت

اين  ،اند. از سوي ديگرگراني مشترك بشريت جاي گرفتهن ،ميراث مشترك بشريت و در برخي موارد
 برداري است.ها قابل بهرهشود كه در مناطق خارج از حاكميت دولتمفاهيم بر مصاديقي اعمال مي

 

 . مبانی و مفاهیم مرتبط7ـ7
ها ها اموالي است كه خارج از محدوده و صالحيت حاكميتي دولتاموال خارج از حاكميت دولت

ميراث مشترك »نخستين مصاديق مفاهيمي چون  ،ته است. از اين حيث، اين اموالقرار گرف
منابع معدني بستر و زيربستر  ،قرار گرفت. در اين ميان 2«نگراني مشترك بشريت»و  9«بشريت

مفهوم بارز ميراث مشترك بشريت شناخته شد و مفاهيم مشابهي چون  عنوانبهدرياهاي آزاد 
كار رفت. همچنين  فضاي ماوراي جو و سطح اجرام سماوي به ورددر مقلمرو مشترك بشريت 

جدي نگران آن بود به كار رفت كه  طوربهمواردي كه بشر  در موردنگراني مشترك بشريت 
 اتمسفر زمين بود. ،ترين آنمنخستين و مه

توان به كه ميكند مي برداري اشخاص خصوصي را توجيهموضوع بهره ،مباني مختلفي
مفاهيمي چون ميراث  ،و از رهيافت اين دو مبناكرد چون حق طبيعي و حقوق بشر اشاره مواردي 

لي چون نگراني . در كنار اين مفهوم، مفاهيم مكمّشوندميريزي و تقويت پايه ،مشترك بشريت
برداري در راستاي بهرهرا سازوكاري  ،گيرد. استفاده از اين مفاهيممشترك بشريت نيز قرار مي

 .كندمي ايجاد بشريت با در نظرگرفتن نفع كلّمنصفانه 
مالكيت خصوصي افراد جامعه را روي اموال بالصاحب با استفاده از عنصر كار  ،حق طبيعي

ها و ضرورت استفاده و بودن اموال خارج از حاكميت دولت، اما با توجه به مشترككندتثبيت مي
كه  شداري عادالنه و بهينه از اين اموال ايجاد بردبهرهسازوكار بشريت از اين اموال،  انتفاع كلّ 

همان سازوكار ميراث مشترك بشريت است. حقوق بشر نيز در قالب حقوق همبستگي و جمعي 
ترين جايگاه عنوان اولين و مهمنسل سوم حقوق بشر، ميراث مشترك بشريت را به عنوانبه

 . حقوقي در جهت دفاع از وضعيت حقوقي بشر در نظر گرفته است
برداري از اموال خارج از گيري مفهوم ميراث مشترك بشريت، اصولي در بهرهبا شكل

برداري از اين اموال را تعيين ي بهرهيابد كه به نحوي سازوكار كلّها قوام ميحاكميت دولت
آميز، مديريت مشترك و جمعي، برداري صلحكند. اين اصول شامل اصل عدم اختصاص، بهرهمي

برداري حق استفاده و بهره ،زيستي از يک سوبرداري با معيارهاي محيطبشريت و بهرهانتفاع نوع 
 

1. Common Heritage of Mankind 

2. Common Concern of Mankind 
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 ،. اين سازوكاركندميمنافع واالتري را حفظ  ،را به اشخاص خصوصي داده و از سوي ديگر
هرچند  ؛كندبرداري معرفي مينظارت و مديريت عالي بهره منظوربههايي ها را واسطهدولت
 برداري دارند.ها امكان بهرهبه نيابت از ملت ها خود نيزدولت

ها كاربرد ماوراي صالحيت حاكميتي دولت ،مفهوم ميراث مشترك بشريت در تمامي موارد
نيز بهره گرفته شده « نگراني مشترك بشريت»از مفاهيمي چون  ،ندارد، بلكه در برخي موارد

ميراث مشترك بشريت ممكن نيست،  كه براي مثال، امكان گنجاندن اتمسفر در قالباست. چنان
ي كه به آن پرداخته شده است. تفاوت جدّ « نگراني مشترك بشريت»تحت عناويني از قبيل لذا 
توان در نگراني مشترك بشريت با مفهوم ميراث مشترك بشريت جستجو كرد و همين تفاوت مي

ه اين مفهوم، رها از زيادي منجر به خلق مفهوم نگراني مشترك بشريت شد، نگرش ب به اندازه
 اصل عدم تخصيص است كه جزء اولين اصول ميراث مشترك بشريت است.

توان وصف اما زماني ميكند تواند آن را به نگراني تبديل مشخصاً اهميت يک موضوع مي
مربوط  ،واقعمشترك به اين نگراني داد كه فراتر از حدود مرزهاي يک يا دو كشور بخصوص بوده و به

كند محيطي تقويت ميبودن را در مسائل زيستالمللي باشد. همين امر، وصف مشتركه بينبه جامع
چرا كه اين مسائل عموماً خارج از حوزه صالحيتي كشور خاصي اثرگذار است و زماني كه بروز 

د كرتوان از نگراني مشترك صحبت گذارد. زماني ميكلي روي تمامي جهان تأثير مي طوربه ،نمايدمي
مربوط به جامعه  ،واقعفراتر از حدود مرزهاي يک يا دو كشور بخصوص بوده و به ،آن امر مهم كه
يک مفهوم كلي است كه دربردارنده قواعد خاص و  ،نگراني مشترك بشريت ،در واقع 9المللي باشد.بين

 آيد.يالملل در خصوص موارد نگراني به حساب مويژه نيست اما مبناي كلي براي اقدام جامعه بين
 

 برداري. مصادیق قابل بهره1ـ7
شود كه ويژگي مشترك ها در مجموع به چهار حوزه كلي تقسيم مياموال خارج از حاكميت دولت

 ،. اين چهار حوزهآن را نداردبر  امكان حاكميت هيچ كشوري قرارگرفتن در فضايي است كه ،آن
ها ه در هريک از اين حوزهشود كشامل درياهاي آزاد، جو، ماواري جو و قطب جنوب مي

 شود.مصاديقي از اموال قرار گرفته است كه در زير به آن پرداخته مي
 

 . دریاهاي آزادي الف
گيرد، منابع درصد سطح زمين را دربرمي 19عالوه بر پهنه آبي وسيعي كه حدود  ،درياهاي آزاد

ني بستر و زيربستر درياهاي آزاد ديگري نيز در خود دارد كه شامل آبزيان درياهاي آزاد و منابع معد
و اشياء تاريخي در عمق آب نيز يكي ديگر از منابع موجود در هاي يخ كوهوجود  ،عالوهبهاست. 

 
3. Shelton, Dinah, “Common Concern of Humanity”, Iustum Aequum Salutare, v. 2009/1, pp. 33–40. 
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 هاي آزاد است.آب
 .آيدحساب مي ها بهيكي از اصول اساسي رژيم اقيانوس ،گيري در درياي آزادآزادي ماهي

المللي حقوق درياها گنجانده ن در كنوانسيون بينصورت مدوّالملل عرفي بهاين اصل حقوق بين
گيراني كه منابع ماهي درياهاي آزاد، صرفاً به تعارض منافع ماهيمربوط به شده است. موضوعات 

شود، هاي ساحلي محدود نميدولتبه كردند و گيري ميدر مسيرهايي دور از مرزهاي خود ماهي
نيز را هاي موجود اين منابع اتمام و انقراض گونهبلكه حفاظت از منابع ماهي و جلوگيري از 

منع »شود. اصل در درياهاي آزاد با دو اصل ديگر تعديل مي گيريماهي. اصل آزادي دگيردربرمي
برداري ط و برتر در بهرهيک اصل مسلّ ،«انصاف»يک اصل كنترلي و اصل  ،«سوءاستفاده از حق

از الملل عرفي نبايد در اين مقوله كه در حقوق بينست ااصول مهمي  ،از منابع است. اين موارد
يكي از  عنوانبهگيري در درياهاي آزاد به موضوع آزادي ماهي 9192كنوانسيون  4.كردغفلت  آن

ژنو راجع به  9199كنوانسيون »پردازد اما ساير موارد را به هاي موجود در اين درياها ميآزادي
گيري ده است. كنوانسيون راجع به ماهيكرموكول « ي آزادگيري و حفظ منابع جاندار درياماهي

 ده است. كربيشتر به حفاظت از منابع جاندار درياهاي آزاد توجه  ،و حفظ منابع جاندار درياي آزاد
بستر درياهاي آزاد است.  اموال ديگر مورد نظر در درياهاي آزاد، منابع معدني بستر و زير

هايي است كه از مواد معدني مختلفي چون منگنز، نيكل، كلوخهشامل  ،منابع بستر درياهاي آزاد
ترين ارزش تجاري اين منابع به ذخاير ممهامروزه است.  شدهمس، آهن و غيره تشكيل 
  9شود.منابع نفت و گاز شناخته مي عنوانبههيدروكربني معطوف است كه 

ها، كنوانسيون ر درياهاي آزاد و اقيانوسبرداري از منابع بستر و زير بستبا توجه به اثرات مختلف بهره

 991ماده  ،ترين آنده كه مهمكربرداري از اين منابع وضع بهرهدرباره مقرراتي  9192حقوق درياهاي 

تمامي اصولي كه در خصوص  ،. بر همين اساسداندمي« ميراث مشترك بشريت»است كه اين منابع را 
منابع معدني بستر درياهاي عميق در مواد مختلف  ددر مورمفهوم ميراث مشترك بشريت بيان شد، 

 است. شدهنيز بيان  999و  941، 941، 999، 991شامل مواد  9192كنوانسيون حقوق درياهاي 
مديريت، نظارت و  منظوربهكنوانسيون و  941طبق ماده  1«المللي اعماق درياهامقام بين»

كنوانسيون  991است. ماده شده آزاد تشكيل تنظيم مقررات مربوط به منابع معدني بستر درياهاي 
و  9 شورا 1،ل از تمامي اعضاي كنوانسيون دانسته است. مقام از مجمعحقوق درياها، مقام را متشكّ

 
4. Patricia W. Birnie, Alan E. Boyle, Catherine Redgwell, International Law and the Environment, 

Oxford University Press, 2009, p. 125. 

5. Post, Alexandra Merlé, Deep Sea Mining and the Law of the Sea, Martinus Nijhoff Publisher, The 

Hague, 1983, p. 9. 

6. International Deep Seabed Authority (IDSA) 

7. Assembly  

8. Council  
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 91كارگزار عنوانبهدر كنار اين اركان، نهادي است. ده شاركان اصلي تشكيل  عنوانبه 1دبيرخانه
كه ضروري  را تواند اركان فرعيصلي، مقام مينيز تأسيس خواهد شد. عالوه بر اين اركان ا

 كنوانسيون(.  999د )ماده كنتأسيس  ،دهدتشخيص مي
 99 قسمتميراث مشترك بشريت در  عنوانبهشدن منابع معدني بستر درياهاي آزاد شناخته

يافته خوش نيامد و اين كشورها در صدد ايجاد اق كشورهاي توسعهذكنوانسيون حقوق درياها به م
برداري از منابع معدني را متوجه عمالً نفع تجاري بهره ،زيرا اصول مذكور برآمدند قسمتول در اين تح

. كردميبرداري از منابع معدني مذكور را خنثي كاركرد تجاري بهره ،دانست و اين امرتمام بشريت مي
مربوط  نامهموافقت» ،يافته در صدد اصالح مقررات مذكور برآمدند كه حاصل آنلذا كشورهاي توسعه

. در اين شد« 9192يازدهم كنوانسيون ملل متحد در خصوص حقوق درياها مصوب  قسمتبه اجراي 
برداران، انتقال شده براي بهرهگيري مقام، سقف توليد تعيينمباحثي از قبيل شيوه تصميم ،نامهموافقت
ارگزار مقام، تأمين مالي مقام، مقام، موارد مربوط به كتأييدية ، دسترسي به منابع و اخذ فناوري

هاي ناشي از قانونگذاري و تقسيم منافع كه كشورهاي صنعتي و بخصوص امريكا با آن مسئوليت
اين امر منجر به گسترش تصويب كنوانسيون توسط  ،كه در نهايت شدمشكل داشتند اصالح 

 يافته تغيير داد. وسعهرا بر اساس منافع كشورهاي ت 99 قسمتيافته شد و مقررات كشورهاي توسعه
 

 . فضاي محاذي زمین )اتمسفر(ب
ونقل هوايي ، استفاده جهت حملشودنخستين استفاده از فضاي درون جو كه به ذهن متبادر مي

كنوانسيون  9ماده  موجببهها است كه با توجه به آنكه فضاي باالي قلمرو حاكميتي دولت
د، عمالً اين بخش از فضاي جو در قلمرو حاكميت آيها به حساب ميشيكاگو، جزء حاكميت دولت

اين حاكميت مطلق بايد به ميزان عرفي و تا آن حدي باال رود  ،حالگيرد. بااينها قرار ميدولت
  99پذير است.هاي عرفي از هواپيما امكانكه استفاده

روز از روزبه ،هاي انساني در سطح زميندر نتيجه فعاليت ،اي در اتمسفرانتشار گازهاي گلخانه
شود. در انتشار كاهد و منجر به استهالك اتمسفر ميكيفيت جو و فضاي محاذي زمين مي

محدوده و  ،توان بحثي از حاكميت مطرح كرد چرا كه انتشار اين گازهااي نميگازهاي گلخانه
داشته  اثرات مخربي روي اتمسفر كره زمين ،ايشناسد. انتشار گازهاي گلخانهقلمرو حاكميت نمي

ضمن كنوانسيون چارچوب تغيير  ،سازوكارهايي براي محدوديت انتشار آن ،و به همين دليل

 
9. Secretariat  

10. Enterprises  

مهر و آبان و  ،911، شماره مجله كانون وكال، «حاكميت بر فضا و مرز بين هواي جو و خارج از جو»؛ ، مصطفيفروتن .77

 . 11 ، ص9941 آذر
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در سال  كيوتوو پروتكل الحاقي به آن با عنوان پيمان  9112هوايي سازمان ملل در سال وآب
براي كاهش گازهاي  كيوتو. پروتكل شداالجرا الزم 2119به تصويب رسيد و در سال  9111
دهد. كنوانسيون ساختاري المللي ارائه ميتدابير حقوقي رو به تكاملي در سطح بين ،ايگلخانه
اي تأكيد كه در آن بر وظيفه كشورها مبني بر تثبيت و كاهش انتشار گازهاي گلخانه 9112

نگراني مشترك »شامل شناسايي مفهوم  ،دو رويكرد ،وهوايي، در رويارويي با تغييرات آبكندمي
ها را اساس كار و هدف خويش قرار داده دولت« اصل مسئوليت مشترك اما متفاوت»و « بشريت

است كه همانند كنوانسيون ساختاري به دنبال تثبيت انتشار  كيوتوپروتكل  ،موضوع بعدي 92است.
 تجارت واحدهاي انتشار كربن ايجاد ،اي است. به همين منظورو كاهش انتشار گازهاي گلخانه

هاي صنعتي خود، بايد ي اعم از حقيقي و حقوقي براي گسترش فعاليتكه اشخاص خصوص شد
هاي كاهش واحد 99كه با مفهوم سنتي مالكيت سازگاري دارد.كنند واحدهاي مذكور را خريداري 

توسعه پاك هستند كه در سازوكار از نتايج اقتصادي حاصل از اجراي پروژه  ،شدهانتشار گواهي
  94هاي يادشده است.دهنده حق مالكيت واحدو نشانشوند ميرضه اي عقالب اوراق قابل معامله

دار براي استفاده از ز است كه صرفاً اجازه مقام صالحيتنوعي مجوّ ،ماهيت واحدهاي انتشار
آيد، اين مجوزها صرفاً حق ز كاال به حساب نميكه مجوّكند و ازآنجاموضوع اجازه را كسب مي

 99كردن است.آتي براي آلوده
 

 . فضاي ماوراي جوج
برداري از گيرد. بهرهبرداري قرار ميبرداري از فضاي ماوراي جو، حول محور دو نوع بهرهبهره

 برداري از منابع و سطح سيارات ديگر و اجرام سماوي. اي و بهرهمدارهاي ماهواره
در  911راگراف معادل پا 4442خود در ماده  2111المللي ارتباطات در نسخه اساسنامه اتحاديه بين

هاي عضو بايد در نظر داشته باشند كه دولت»دارد: اي مقرر ميخصوص تخصيص مدارهاي ماهواره
اي از منابع طبيعي محدود هستند كه بايد ها، ازجمله مدار ثابت ماهوارههريک از مدارهاي مورد نظر آن

قررات راديويي مورد استفاده مناسب و با درنظرگرفتن صرفه اقتصادي و مطابق با مبه نحو منطقي، 
اي كه كشورها يا گروهي از كشورها بتوانند دسترسي منصفانه به اين مدارها داشته گونههب ،قرار گيرند

 
دانشكده  فصلنامه حقوق، «ها و تدابير حقوقي سازمان ملل متحدوهوايي: تأملي بر راهبردتغييرات آب»عبداللهي، محسن؛  .71

 .911، ص 9991بهار ، 9، شماره چهلمره دو سياسي دانشگاه تهران،وعلومحقوق

13. Sprankling John G., International Property Law, Oxford, USA, 2014, p. 176. 

14. Chaudhary, Nupur, Kumar, Vivek, “Legal Implementation of CDM in India: Challenges and 

Opportunities”, with inputs from N.Y.D. Babu and Preety Bhandari, The Energy and Resources Institute, 

New Delhi, India, CDM Investment Newsletter, No. 1, Issue 7, 2005, p. 4. 

15. Wiser, Glenn, “Frontiers in Trade: The Clean Development Mechanism and the General Agreement on 

Trade in Services”, International Journal of Global Environmental Issues, vol. 2, Nos. 3/4, (2002), p. 295. 
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« كنندههاولين واردشونده، اولين استفاد»اي طبق قاعده دسترسي به مدارهاي ماهواره...«. باشند 
تفاده دائمي از منابع طبيعي محدود نيز به هنگام استفاده قاعده عدم اس ،عالوهبهپذير خواهد بود. امكان

المللي در اي بايد گفت كه سيستم بينمدارهاي ماهوارهدرباره از مدارها بايد مورد توجه قرار گيرد. 
نمونه حق مالكيت  عنوانبهتواند هاي راديويي ميفركانس ،خصوص اختصاص مدارها و به همراه آن

هاي راديويي به اتحاديه مخابرات حساب آيد. وظيفه اختصاص فركانساز قبيل حق اختصاص به 
( واگذار شده كه نهادي تخصصي است و از جانب سازمان ملل نمايندگي دارد تا ITUالمللي )بين

 شود.. اين مسئوليت شامل اختصاص مدارها نيز ميكندمقررات مربوط به ارتباطات راديويي را تنظيم 
ترين منبع حقوق مهم ،از سطح و منابع ديگر سيارات و اجرام سماوي برداريبهرهدر زمينه 
ها در اكتشاف و استفاده از فضاي هاي دولتاصول حاكم بر فعاليت»پيرامون  9111فضا معاهده 

هاي فضايي و امكان انجام فعاليت ،است. معاهده مذكور« شامل ماه و ديگر سيارات ،جوماوراي 
اتباع كشورها و اشخاص خصوصي نيز داده است به اين شرط كه  را بهفضا برداري از بهره

ها نسبت به ارائه مجوز جهت فعاليت اتباعشان اقدام نموده و بر آن نظارت داشته باشند و دولت
معاهده فضاي ماوراي  4و  9، 2ها را بپذيرند. ماده المللي در خصوص فعاليت آنمسئوليت بين

ي حاكميت ملي روي اين منطقه، آزادي دسترسي به فضاي بر اصولي همچون عدم استيال ،جو
ها تأكيد آميز در انجام فعاليت دولتماوراي جو، آزادي انجام تحقيقات علمي و رعايت اهداف صلح

اصول مربوط به ميراث مشترك بشريت در ساختار معاهده ماوراي جو نيز كامالً  ،دارد. بنابراين
 را به كار گرفته است.« رو مشترك بشريتقلم»هرچند اصطالح  ،رعايت شده است

ماه و »كند كه صراحت اعالم ميماه به نامهموافقت 99ماده  9خاص در خصوص ماه، بند  طوربه
معاهده فضاي ماوراي جو، يک محدوديت  9ماده «. استميراث مشترك بشريت  ،منابع طبيعي آن

 .برداري استبردن تمامي نوع بشر از اين بهرهفعن ،براي استفاده از منابع طبيعي سيارات قرار داده و آن
يک از كشورهاي آور نيست كه تا كنون هيچبتوان اين تعادل را ايجاد نمود و تعجعمل نمي اما در

ق تنها مشوّ نه ،اند چرا كه مفهوم ميراث مشتركماه نشده نامهموافقتعضو  ،فعال در عرصه فضا
توان بحث تقسيم منافع ميان مي 91شود.انع محسوب ميفعاليت براي اين كشورها نيست بلكه م

 جاي يک تقسيم مستقيم، همان نفع كلي و غيرمستقيم دانست.ها را بهتمامي دولت
اصل عدم تخصيص و بحث  ازجمله ،تعارض اصول حاكم بر ميراث مشترك بشريتدر زمينه 

« ميراث مشترك بشريت»م سازي فضا بايد گفت سازوكاري كه حقوق مالكيت را به نفع نظاتجاري
محور در اين مناطق را با المللي نخواهد بود و عمالً رويكرد توسعهكنار بگذارد، مطلوب جامعه بين

. نظام حقوقي بايد بتواند ميان مفاهيم مشتركات عمومي و نظام حقوق كردمشكل مواجه خواهد 
لكيت خصوصي نيازمند چارچوب دستيابي به ما ،مصالحه برقرار كند. بر اين اساس ،مالكيت محدود

 
 .219، ص 9919محمد حسيني؛ مجد، دسي :، ترجمهاي در حقوق فضارسالهالرسن؛  پاول ب. و ليال، فرانسيس .76
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هاي حقوقي متقن است. طبق معاهده فضاي ماوراي جو، مشاركت نهادهاي خصوصي در فعاليت
مجاز شمرده شده است.  ،هاي متبوعها توسط دولتفضايي به شرط پذيرش مسئوليت اعمال آن

هاي هش فعاليتتواند به كابرقراري ممنوعيت مطلق ادعاي مالكيت بر اين مناطق مي ،بنابراين
برداري از فضا تابع دو رويكرد كلي است. رويكرد بهره 91بخش خصوصي در اين زمينه منجر شود.

تنها به استفاده علمي از فضا جهت انجام پژوهش رضايت داده و آن را در راستاي نفع  ،نخست
معتقد است داند و جو را صحنه تالش بشر ميماوراي . رويكرد ديگر، فضاي كندميهمگان تفسير 

 .شودبرداري تجاري از آن فراهم هاي توسعه و بهرهبايد تقويت زيرساخت
ها برداري از فضا مطلق نيست زيرا دولتمقررات معاهده فضا، آزادي استفاده و بهره موجببه

گيرد. به ها در انطباق كامل با مفاد معاهده انجام ميهاي ملي آنبايد اطمينان يابند كه فعاليت
هاي بخش خصوصي نسبت به فعاليت ،ها و قيود مندرج در اين معاهدهت ديگر، محدوديتعبار

تا برخي از  شودحدوحصر از فضا باعث ميبيبرداري نيز ساري و جاري است. باوجود اين، بهره
 ،گيرند كه در اين ميان، اصل منع تخصيصباصول بنيادين معاهده فضا از اهداف اصلي فاصله 

هاي منوعيت تخصيص اجرام آسماني نيازمند بازنگري است، چرا كه ممنوعيتويژه اصل مهب
هاي خصوصي به دنبال شده در عرصه عمل به فراموشي سپرده شده است و گاهي شركتاعالم

 فروش بخشي از يک جسم آسماني هستند و مدعي مالكيت بر اجرام مذكورند.
 

 . قطب جنوبد
جان است. موجودات زنده قطب جنوب به دو بخش بي منابع قطب جنوب شامل منابع جاندار و

هاي شود. موجودات خشكي بيشتر شامل فوكمنابع آبزي و منابع موجود در خشكي تقسيم مي
مصوب  99،«هاكنوانسيون راجع به حفاظت از سيل»شوند كه ذيل ها ميدريايي يا همان سيل

رنگي در انجام اقدامات حفاظتي از نقش پر ،معاهده ههاي امضاكنندگيرند. دولتجاي مي 9112
ها بر اشخاص تواند از طريق نظارت دولتهاي دريايي دارند و اين اقدامات حفاظتي ميكوف

 ها فراهم آيد.خصوصي و ميزان و نحوه شكار آن
منابع معدني و هيدروكربني در اين منطقه  ،ترين منابع غيرجاندار در منطقه قطب جنوبيعمده

هاي محدوديت ،برداريگرچه از اهميت بسياري برخوردار است، به لحاظ بهرهاست. اين منابع 
مصوب  ،محيطي قطب جنوبپروتكل حفاظت زيست 1اي روي آن اعمال شده است. ماده گسترده
ممنوع اعالم كرده است.  ،منابع معدني را در قطب جنوب مربوط به انجام هر گونه فعاليت 9119

شود و امكان انجام تحقيقات علمي در علمي در اين خصوص نمياين ممنوعيت شامل تحقيقات 
 

17. Tennen, L.I., “Commentary on Emerging System of Property Right in Outer Space”, United Nations/ 

Republic Korea Workshop on Space Law, 2004, p. 67. 

18. Convention for the Conservation of Antarctic Seals (CCAS) 
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 ،. با توجه به آنكه معاهده قاره قطب جنوباستخصوص منابع معدني و ميزان و نوع آن بالمانع 
درجه جنوبي را  11هاي مرتبط، عرض جغرافيايي تكلوها و پرو ساير كنوانسيون 9191مصوب 

هاي اقيانوسي را نيز بخشي از آب ،آورده، اين محدودهمالكي براي محدوده قطب جنوب به حساب 
االجرا بوده و تنها ميان كشورهاي عضو الزم ،گيرد. ازآنجاكه مقررات معاهدات قطب جنوبدر بر مي

هاي آب بهتوان مقررات معاهده قطب جنوب را براي جامعه جهاني ضرورتي براي اجرا ندارد، نمي
جاي  9192مصوب  ،ها ذيل كنوانسيون حقوق درياهان آبي داد، چرا كه اياطراف قطب تسرّ

 99رژيم بخش مشمول  ،گيرد و منابع معدني موجود در بستر دريا و آبزيان اين مناطقمي
 .قرار داردكنوانسيون حقوق درياها و ذيل مفهوم ميراث مشترك بشريت 

 

 هابرداري اشخاص خصوصی از اموال خارج از حاكمیت دولت. سازوكار بهره1

اشاره شد، در  هااموال خارج از حاكميت دولت ازبرداري اشخاص خصوصي پس از آنكه به انواع بهره
ه شدبرداري از اين اموال طراحي به سازوكارهايي كه براي اشخاص خصوصي در ارتباط با بهره جااين

اند، ها بودهت دولتبرداران سنتي اموال خارج از حاكميها بهره. با توجه به آنكه دولتشودمياشاره 
، در حال حاضر با حالباايناند. كمتر مورد توجه بوده ،برداران جديدبهره عنوانبهاشخاص خصوصي 

برداري از اموال هاي كالن در اختيار دارند، امكان بهرههاي قدرتمند خصوصي كه سرمايهوجود شركت
برداري حال، مواردي از بهرهينها براي اشخاص خصوصي متصور است. درعخارج از حاكميت دولت

 شده است.مانند صيد آبزيان درياهاي آزاد از زمان گذشته توسط اشخاص خصوصي انجام مي
منابع موجود در مانند  ،برداري از اموال ذيل اين مفهوممفهوم ميراث مشترك بشريت، بهره

ا محدود و تابع نوع بلكه آن ر كندجو را ممنوع نميماوراي درياهاي آزاد، سطح ماه و فضاي 
مديريت مشترك و رعايت صلح همراه با ، را درنظرگرفتن نفع بشريتكند و ميبرداري خاص بهره

كه نفع جامعه  نحوي به ،داندالزم مي محيطيالمللي و رعايت مسائل زيستو صرفه بين
 .شودهاي آينده رعايت المللي و نسلبين

برداري از اموال خارج از حاكميت ريت در بهرهقواعد و اصول حاكم بر ميراث مشترك بش
ها يكسان است، اما تابع آن ها و هم نسبت به اشخاص خصوصيِهم براي دولت ،هادولت

اي متفاوت بوده و در المللي تا اندازهبرداري اشخاص خصوصي در ميان اسناد بينسازوكار بهره
 كامل و برخي ناقص است. ،برخي موارد

 

 برداري در كنوانسیون حقوق دریاهاهره. سازوكار ب7ـ1
 قسمتاجرايي مربوط به  نامهموافقتو  9كنوانسيون حقوق درياها و ضميمه شماره  99 قسمت
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ده كربرداري از بستر درياهاي آزاد را تعيين شرايط و ضوابط بهره ،كنوانسيون حقوق درياها 99
( است كه نقش ISBA) ق درياهاالمللي اعمامقام بين ،قسمتترين نهاد در اين ماست. مه

 در اين موضوع بر عهده دارد.نيز را مديريتي، نظارتي و اجرايي 
كند، امكان كه تحت نظر او فعاليت مي خود و در قالب نهادي المللي اعماق درياهامقام بين

هاي وابسته به هاي عضو، شركتبرداري از منابع بستر دريا را داراست. همچنين دولتبهره
يا عمالً تحت  ،هاي عضو را دارندهاي عضو و اشخاص حقيقي و حقوقي كه تابعيت دولتتدول

ها هستند يا هر گروه ديگري كه شرايط و اصول حاكم بر كنوانسيون كنترل مؤثر اين دولت
ند )ماده كنبرداري توانند از منابع بستر دريا بهرهند ميكحقوق درياها و ضمايم آن را رعايت 

 انسيون حقوق درياها(. ( كنو2)999
د كه بر اساس سند مكتوب رسمي، درخواست كننبرداري توانند بهرهزماني اشخاص فوق مي

اين درخواست المللي اعماق درياها . شورايي زير نظر مقام بينكنندبرداري از منابع مذكور را مطرح بهره
امكان فعاليت پيدا  ،دكرتأييد  راها صالحيت فني و حقوقي آنشورا و پس از آنكه كند ميبررسي را 
صورت رسمي و مكتوب و در اين تأييد، برنامه كاري شخص يا نهاد مورد نظر بايد بهاز . پس كنندمي

 صورتبهاين قراردادها براي انجام پروژه ممكن است . همچنين شودقالب قرارداد به مقام تحويل 
 .شودنهاد زير نظر مقام منعقد  مشاركتي ميان دولت عضو يا اشخاص تحت تابعيت وي با

تمامي  كندست كه كنترل ميالمللي اعماق درياهامقام بين ،كننده در اين مواردلمقام كنتر
كاري برنامه بر اساس شرايط و مقررات كنوانسيون حقوق درياها، ضمايم و  ،ها در ناحيهفعاليت

و در راستاي حفظ  شدهنظيم ي و ساير مقرراتي باشد كه توسط خود مقام در اين زمينه تكلّ
هاي عضو نيز در اين خصوص برداري مطلوب وضع شده است. دولتزيست دريايي و بهرهمحيط

هاي الزم روي از طريق كنترل ،شدهكنوانسيون حقوق درياها مقرر  991با اقداماتي كه در ماده 
 كنند.اتباع خود به مقام كمک مي

 كه در هر زمان داختياراتي نيز دار ،مقام، اين نهادها و وظايف در راستاي انجام مسئوليت
ها با شرايط و مقررات مندرج در هر اقدامي كه الزم بداند در راستاي همسوكردن فعاليت تواندمي

اسناد مربوطه انجام دهد و شرايط و الزاماتي را در قراردادهاي منعقده با اشخاص طرف قرارداد 
بر اقدامات و تأسيسات ايجادشده در ناحيه از سوي اشخاص حق نظارت  عالوه، ازبهبگنجاند. 

 91است.برخوردار  طرف قرارداد
هاي آزاد را دارند به برداري از منابع بستر آباشخاص خصوصي امكان بهره ،بر اين اساس

 ، قرارداد منعقدبرداريدرخواست و با مقام براي بهره ،هاي خودشرط آنكه تحت حمايت دولت
كه دولت را ها هاي حامي آنابليت و توانايي فني و مالي اشخاص خصوصي و دولتق ،. مقامكنند

 
19. UNCLOS, 1982, Art. 153. 



011    7991/ پاییز ـ زمستان 59المللی/ شماره حقوقی بین مجله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و پس از  كندمتبوع شخص خصوصي يا دولتي است كه كنترل مؤثر روي شخص دارد، كنترل مي
 دهد.ها ميبرداري از منابع بستر درياهاي آزاد را به آناجازه بهره ،تأييد اين توانايي

هاي عضو را مسئول اقدامات اشخاص دولت ،نسيون حقوق درياهاكنوا 991(9مطابق ماده )
مسئول تبعيت اشخاص خصوصي  ،هاي عضودولت ،داند. در واقعها ميحقوقي ذيل حاكميت آن

برداري از اعماق يا دولتي و كنترل مؤثر اين تبعيت از قوانين و مقررات موضوعه در خصوص بهره
المللي مسئول هدايت المللي نيز همان سازمان بينهاي بينسازمان در مورددرياهاي آزاد هستند. 
 بردار خواهد بود.و كنترل سازمان بهره

وابسته به ديوان  ،وفصل اختالفات مربوط به بستر درياهاي آزادشعبه حل 2199فوريه اول در 
و تعهدات  مسئوليت»نخستين نظر مشورتي خويش را در خصوص  ،المللي حقوق درياهابين

هايي كه از اشخاص و نهادهاي خصوصي در ارتباط با فعاليت در بستر درياهاي آزاد حمايت دولت
د. ارائه اين نظر مشورتي از اين جهت اهميت دارد كه تعهدات و مسئوليت كرصادر  21«كنندمي

ها باعث ايجاد در شرايطي كه فعاالن خصوصي تحت حمايت آنرا هاي حامي دولتبالقوة 
 .كندميروشن  ،ندشوه بستر دريا يا به تبع در محيط دريا ميخساراتي در ناحي

برداري مواد معدني در بستر درياهاي آزاد روي اي كه ممكن است از بهرهترين نتيجهمحتمل
ارائه اين  ،بردار است. بنابراينكردن محيط درياهاي آزاد توسط اشخاص خصوصي بهرهدهد، آلوده

چرا كه ريسک عبور از مقررات و عدم استفاده از ابزار و تجهيزات  شدنظريه در بهترين زمان انجام 
وفصل برد. نظريه مشورتي شعبه حلبرداران باال ميهاي صنعتي با كيفيت را براي بهرهو روش

سعي كرده ريسک  ،ده است و از اين راهكرشدت محدود هاي معدني را بهاختالفات، انجام فعاليت
وفصل گيري از ديد شعبه حلرا پايين بيارود. نخستين دليل اين سختمواجهه با آلودگي دريايي 

  29هاست.ميراث مشترك بشريت و لزوم حفاظت از آن عنوانبهشناسايي اين مناطق  ،اختالفات

در خصوص سه سؤال مشخص زير را مقام تصميم گرفت نظريه مشورتي  2191 هدر ششم م
 وفصل اختالفات بخواهد:از شعبه حل

هاي عضو كنوانسيون حقوق درياها در ارتباط با حمايت از حقوقي و تعهدات دولت مسئوليت
 نامهموافقتو  (99 قسمت)مطابق كنوانسيون حقوق درياها  ،فعاليت در ناحيه بستر درياهاي آزاد

 كنوانسيون حقوق درياها چيست؟ 99 قسمتمربوط به اجراي  9114

مورد حمايت وي در عدول از شرايط  حدود مسئوليت دولت عضو براي هر تقصير نهاد
، ذيل ماده 9114اجرايي  نامهموافقتاين كنوانسيون و  99 قسمتكنوانسيون درياها بخصوص 

 
20. Responsibilities and Obligations of State Sponsoring Persons and Entities with Respect to Activities 

in the Area (Advisory Opinion) (International Tribunal for the Law of the Sea, Seabed Disputes Chamber, 

Case No 17, 1 February 2011). 

21. Poisel, Tim, “Deep Seabed Mining: Implications of Seabed Disputes Chamber’s Advisory Opinion”, 

Australian International Law Journal, vol. 19, 2012, pp. 213-233.  
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 پاراگراف دوم بخش )ب( از كنوانسيون حقوق درياها چيست؟ 999

ش ذيل كنوانسيون حقوق ااقدامات الزم و ضروري دولت حامي كه بايد در راستاي مسئوليت
اتخاذ كند  9114 نامهموافقتو ضميمه سوم كنوانسيون و  991بخصوص ماده  درياها و
 22چيست؟

وفصل اختالفات هاي حامي، شعبه حلدر پاسخ به سؤال اول پيرامون مسئوليت و تعهدات دولت
هاي وابسته به استخراج و به تمامي فعاليت« هاي در ناحيهفعاليت»كه وسعت عبارت كرد روشن 

« هافعاليت»براي رسيدن به اين نتيجه، تفسير واژه شعبه،  كند.بستر دريا سرايت نميبرداري از بهره
هايي فعاليت درياهاست يعنيكنوانسيون حقوق  949ماده  مشمول د كهكرهايي را محدود به فعاليت

برداري و نگهداري ها، ساخت و بهرهآوري زبالهبرداري زير آب، كاوش، جمعحفاري، خاك»از قبيل 
 «.شودها مربوط ميز تأسيسات، خطوط لوله و ديگري تجهيزاتي كه به اين قبيل فعاليتا

د كروفصل اختالفات توصيه ها در ناحيه بستر درياهاي آزاد، شعبه حلبا درنظرگرفتن فعاليت
كسب اطمينان از اينكه شامل نخست  ،هاي حاميكه مسئوليت و تعهدات ابتدايي دولت

 قسمتاند، مطابق با خصوصي تابع دولت حامي، متعهد به انجام آن شده هايي كه اشخاصفعاليت
در  المللي اعماق درياهامقام بينهمكاري با  ،كنوانسيون حقوق درياها انجام پذيرد و دوم 99

كنوانسيون حقوق درياها با موضوع  991رعايت مفاد ماده  منظوربهراستاي ايجاد اطمينان 
ت به تمكين از مقررات و مسئوليت براي جبران خسارت بوده و اين مسئوليت ايجاد اطمينان نسب

كه شخص خصوصي مورد  دنكنها در نظام حقوقي داخلي خويش بايد اين اطمينان را ايجاد دولت
و  المللي اعماق درياهامقام بينهايش را در ناحيه، مطابق با شروط قرارداد با ها فعاليتحمايت آن

 دهد.قوق درياها انجام ميتعهداتش در كنوانسيون ح

مسئول جبران خسارات ناشي از نقض  ،، دولت991(2در پاسخ به سؤال دوم، مطابق ماده )
بر چنانچه خسارتي  ،كنوانسيون حقوق درياها خواهد بود. در هر حال 99 قسمتتعهداتش ضمن 

ستدالل دولت حامي با اين اممكن است شده ايجاد شده باشد، اثر نقض تعهد يک شخص حمايت
راستابودن اقدامات بخشي پيرامون همرا در راستاي اطمينان« اسب و الزمتمامي اقدامات من»كه 

 بگريزد.از مسئوليت ده است، كراتخاذ  99 قسمتشخص مورد حمايت با مقررات 

كند كه گونه بيان مياين 991(2خويش از مسئوليت را در ماده )برداشت  ،شعبه ،در نخستين گام
و « تعهدات اوليه»كوتاهي دولت حامي در عدم رعايت تعهداتش از قبيل نتيجة ليت در اين مسئو

شود. در نتيجه اگر دولت حامي نسبت به انجام تعهدات مستقيم و حاصل مي« تعهدات مستقيم»
تعهدات اوليه خويش كه همان انجام اقدامات مناسب و الزم در راستاي رعايت مقررات توسط اتباع 

 
22. ISBA, Decision of the Council of the International Seabed Authority Requesting an Advisory 

Opinion Pursuant to Article 191 of the United Nations Convention on the Law of the Sea (ISBA/16/C/13) 

(6 May 2010) <http://www.isa.org.jm/files/documents/EN/16Sess/Council/ISBA-16C-13.pdf>. 
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نخواهد داشت. مسئوليتي  ،، در قبال نقض عهد شخص مورد حمايتكندقدام خصوصي هست ا
آن قدر گيرد كه مسئوليت معقول يک دولت حامي، رغم وجود موارد مخالف، شعبه نتيجه ميعلي

 شديد و سخت نيست كه حتي در شرايطي كه تقصيري نداشته باشد نيز مسئول شناخته شود.

اقدامات الزم و »د كه عبارت كرختالفات مالحظه وفصل اشعبه حل ،در پاسخ سؤال سوم
تا قوانين و مقرراتي به تصويب برسانند و اقدامات كند ميهاي حامي را الزام دولت ،«مقتضي
 كار گيرند.براي تضمين پايبندي شخص مورد حمايت به تعهداتش بهرا اداري 

منابع زنده درياهاي آزاد كه خارج از محدوده حاكميت ملي كشورها قرار دارد،  پيرامون
مكلف به انجام  ،اين كنوانسيون 991هاي عضو كنوانسيون حقوق درياها بر اساس ماده دولت

منابع ماهي و ديگر  اند. اين منابع زنده،اقداماتي در خصوص حفظ منابع زنده درياهاي آزاد شده
برداري خصوصي از بهره ،گيرد. نكته اين بحث آن است كه صيد ماهي از ديربازمي ربآبزيان را در

صيد ماهي و ساير  ،برداري بشر از اين درياهاه و نخستين بهرهشدمنابع درياهاي آزاد تلقي مي
برداري اشخاص خصوصي از منابع زنده درياهاي آبزيان بوده است. بنابراين بحث از امكان بهره

امر مسلم است و در ، الملل عرفيي باطل است چرا كه اين موضوع بر اساس حقوق بينامر ،آزاد
تابع مقرراتي در خصوص حفاظت از شيالت و آبزيان درياهاي آزاد است كه اطمينان  ،حال حاضر

 هاي عضو نسبت به اتباع خويش است.از رعايت اين مقررات نيز بر عهده دولت

 

 فضاي ماوراي جوبرداري در . سازوكار بهره1ـ1

كه اين يطوربههاست بسيار شبيه درياهاي آزاد و اقيانوس ،جو به لحاظ ساختاريماوراي فضاي 
منطقه نيز قابليت دسترسي براي تمامي كشورها و افراد را داشته و هيچ شخص يا كشوري 

برداري از هتواند ادعاي مالكيت يا حاكميت بر آن داشته باشد و ديگران را از دسترسي و بهرنمي
 ند.كجو منع ماوراي فضاي 
اصول »با عنوان  9111، معاهده ماوراي جوبرداري از فضاي ترين منبع در خصوص بهرهممه

شامل ماه و ديگر  ماوراي جو،ها در اكتشاف و استفاده از فضاي هاي دولتحاكم بر فعاليت
 شود. ناميده مي 29(OST« )جوي معاهده فضاي ماورا» ،مختصر صورتبهاست كه « سيارات

برداري اشخاص مختلف از اين فضا و اجرام موضوع بهره 1در ماده  ماوراي جومعاهده فضاي 
آيد كه ز روح اين ماده برمي. اكندميسماوي شامل ماه و ديگر اجرام سماوي را مطرح 

 برداري اشخاص خصوصي از اين فضا راقصد محدودنمودن بهره ،كنندگان اين معاهدهتدوين
برداري از آن را و بهرهماوراي جو المللي نيز اجازه ورود به فضاي نداشته و حتي به نهادهاي بين

ها را دولت ،جوي معاهده فضاي ماروا 1در اينجا نيز همانند درياهاي آزاد، ماده  حالباايناند. داده
 

23. Outer Space Treaty 



  011   ها و سازوكارهاي مرتبطبرداري اشخاص خصوصی از اموال خارج از حاكمیت دولتبهره
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاي عضو ولتد»دارد: داند و مقرر ميها ميمسئول اقدامات اشخاص خصوصي تحت تابعيت آن
 ماوراي جو،هاي آنان در فضاي ناشي از فعاليت ،المللي اتباع خويشمعاهده بايد مسئوليت بين

هاي اتباع شامل ماه و ديگر اجرام سماوي را براي آنكه اين اطمينان حاصل شود كه فعاليت
ها توسط شود بر عهده گيرند، چه اين فعاليتكشورها مطابق با شرايط معاهده حاضر انجام مي

هاي نهادهاي غيردولتي و هاي دولتي و چه توسط نهادهاي غيردولتي انجام پذيرد. فعاليتسازمان
شامل ماه و ديگر اجرام سماوي، نيازمند صدور مجوز و انجام  ،خصوصي در فضاي ماوراي جو

 «.نظارت مستمر توسط دولت صالح عضو اين معاهده است...

آيد، بايد در نظر داشت كه از قلمرو خصوصي بحث به ميان مي عنوانبهزماني كه از حقوق فضا 
ها بازيگران اصلي صحنه بودند و اي شكل گرفت كه فقط دولتحقوق فضا در برهه ،منظر تاريخي

شناختند. به رسميت مي« الملليمشتركات عمومي بين» عنوانبهو اجرام سماوي را  ماوراي جوفضاي 
ها تنظيم شد. اما با پايان جنگ سرد و تعديل حقوقي با محوريت دولترو كليه اصول و قواعد ازاين

روز بيشتر شد و بهروز ،ديدگاه استفاده نظامي از فضا، مشاركت بازيگران بخش خصوصي در اين عرصه
هاي فضايي، نهادهاي غيردولتي و سجاي خود را به آژان ،ها در اين مناطقهاي فضايي دولتفعاليت
ها جنبه تجاري و خصوصي اكثر اين فعاليت ،كه در حال حاضريطوربه ،خصوصي دادگذاران هسرماي

 شود.ياد مي« سازي فضايخصوص»اند. از اين روند تحت عنوان به خود گرفته
وري، مديريت و بهرهارتقاي ها و تواند از يک طرف به تأمين هزينهسازي فضا مييخصوص

ها را از درگيرشدن در مسائل دولت ،كند و از طرف ديگر هاي فضايي كمکكنترل بهتر بر فعاليت
تواند زمينه را براي تحول نظام حقوق فضا ايجاد كند. اينها داليلي اجرايي برهاند. اين فرآيند مي

 24كند.ست كه بخش خصوصي را براي مشاركت در فضا ترغيب ميا
در معاهدات « در منافعاشتراك »يا « تسهيم منافع فضا در جهت منافع همگان»درج عبارت 

هاي فضايي بايد در راستاي باالبردن استانداردهاي زندگي فضايي به اين معناست كه كليه فعاليت
هاي فضايي فعاليت»تواند با هاي اقتصاد ملي باشد و اين گزاره نميشاخصارتقاي مردم و 
ا موجب عدم شدن همه كشورها در منافع حاصل از فضقابل جمع باشد زيرا سهيم« خصوصي

 29شود.گذاران بخش خصوصي براي ورود به عرصه فضا ميتمايل سرمايه
هاي هاي فضايي يا ساير نهادها و دولتها و سازمانهمكاري آژانس ،به اين ترتيب

آورد، سود شان، عالوه بر اينكه موجبات تحكيم قواعد نظام حقوق فضا را فراهم ميمتبوع
المللي غيردولتي نظير چندين نهاد بين ،. در حال حاضرردكها خواهد بيشتري را نصيب آن

 
24. Galloway, J. F., “Privatizing an International Cooperative? The Case of INTELSAT”, Proceedings of 

the 30th Colloquium on the Law of Outer Space, 1996, p. 145.  

25. Qizhi, H., “Legal Aspects of Commercialization of Space Activities”, Proceedings of the 30th 

Colloquium on the Law of Outer Space. 1990, pp. 58-59. 
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هاي مستقيم به فعاليت طوربههاي خصوصي با همكاري شركت يوتلستو  اينمارست، اينتلست
هاي خصوصي را نيز در كنار خود ها حضور ساير شركتند. اين سازمانزپرداميفضايي 
ها و نهادهاي دولتي به سمت زمانبرخي از سا ،هاي خصوصياند. با ظهور شركتپذيرفته

به شركت  اينمارست ،هاي اخيردر سال ،اند. براي مثالسازي گرايش پيدا كردهخصوصي
 21پردازد.نيز در قالب نهاد خصوصي به ارائه خدمات مي يوتلستخصوصي تبديل شد. همچنين 

تنها  ،استوار است كه حق مالكيتنظريه مباحث سنتي در خصوص مالكيت خصوصي بر اين 
 2تواند از جانب دولت حاكم صادر شود. بر اساس اين رويكرد، معاهده فضاي ماوراي جو در ماده مي
ده و هيچ دولتي اين امكان را ندارد تا حق كرحاكميت بر ماه و ديگر اجرام آسماني را ممنوع  ،خود

ي اجرام سماوي ، مالكيت خصوصحالبااين. كندهايي از آن را براي خود ايجاد مالكيت بر بخش
. با توجه به مجاز استتوافقنامه  99(9معاهده فضاي ماوراي جو و بند ) 2اصوالً با تكيه بر ماده 

كه در معاهده فضاي ماوراي كند، درحاليصريحاً مالكيت خصوصي را ممنوع مي ،آنكه توافقنامه ماه
ضمني مالكيت  صورتهبتوان نتيجه گرفت كه معاهده فضاي ماوراي جو گونه نيست، ميجو اين

توانند بر اساس حق طبيعي كه رسد فعاالن خصوصي ميخصوصي را پذيرفته است. به نظر مي
ند. بر اساس شوكننده، مالک مستقل از هر دولتي است، با استفاده از قاعده حق اولويتِ اولين تصرف

را قسمت الكيت آن دست آورد، حق مه از سطح ماه را ب ياولين كسي كه كنترل بخش ،اين رويكرد
ناپذير ضرورتاً جدايي ،دست آورده است. اين مسئله را بايد پذيرفت كه مالكيت و حاكميت مليه نيز ب

از حقوق داخلي دولتي  ،كندمينيست. تقريباً هميشه حقوق مالكيتي كه شخص خصوصي حاصل 
الملل ايجاد نبر اساس حقوق بي حق مالكيت گيرد. در موارد محدود، ممكن استخاص نشأت مي

شده را به فعاالن كه كنوانسيون ملل متحد در حقوق دريا، مواد معدني استحصاليطوربه ،شود
راحتي اين نظر را پذيرفت زيرا هيچ معاهده، سنت، اصول توان به. اما نميكندخصوصي واگذار مي

مبنا براي ايجاد حق  انعنوبهالمللي وجود ندارد كه حقوق طبيعي را ي يا ديگر منابع حقوق بينكلّ 
توان مبناقرارگرفتن حقوق طبيعي براي مالكيت در اجرام سماوي شناخته باشد. از اين ديدگاه مي

فلسفي به نظريه د، بلكه مبناي اين نظريه را تنها در حد كرايجاد حق مالكيت را بحث حقوقي تلقي ن
شامل  ،ماوراي جوتفاده از فضاي ها در اكتشاف و اسهاي دولتشمار آورد. اصول حاكم بر فعاليت

حق مالكيت خصوصي را در اجرام آسماني ممنوع كرده است. مبناي  ،(OSTماه و ديگر سيارات )
 ماوراي جوبرداري از كليه مناطق ، اكتشاف و بهره9اين سند است. ماده  2و  9ماده  ،اين ممنوعيت

 2ماده در آورد. ين نوع بشر به حساب ميداند و آن را بخشي از سرزمها ميرا متعلق به تمامي دولت
برداري از سيارات را متعلق به تمامي نيز همين روش در پيش گرفته شده و امكان اكتشاف و بهره

هاي نظامي دو كشور اياالت سو رقابتالذكر از يکها دانسته است. هنگام نوشتن سند فوقدولت
 

 .929، ص 9919ميزان،  ،نظام حقوقي فضاي ماوراء جوحسيني، سيدمحمدرضا؛  .16
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به  ،خصوصي سيارات و ماه شد و از طرف ديگرمتحده و شوروي سابق، مانع از طرح ادعاي مالكيت 
دليل ديد ايدئولوژيكي شوروي به مسئله مالكيت خصوصي و عدم پذيرش آن از ديد كمونيستي، 

جايگاهي نداشت. بخش  ،مالكيت خصوصي اجرام آسماني اساساً در معاهده فضاي ماوراي جو
اين سند است. اين ماده  1ماده  ،ندكمي تأييدديگري از معاهده فضاي ماوراي جو كه اين تفسير را 

ها مسئول هستند تا اطمينان دهند فعاليت اتباعشان در فضا، شامل دارد كه دولتمقرر مي
پذيرد. بنابراين دولت مكلف است هاي نهادهاي غيردولتي، مطابق شرايط معاهده انجام ميفعاليت

اصل عدم »يت و عدول از منجر به ادعا در خصوص مالك ،اطمينان دهد كه فعاليت اتباعش
ها را از تخصيص مالكيت به هر . اصل عدم تخصيص، اتباع دولتشودميمالكيت ن «تخصيص

به ». قيد كنداي از قبيل ادعاي حاكميت، استفاده از ابزار تصرف يا به هر وسيله ديگر منع ميوسيله
م براي اختصاص قلمرو از به اندازه كافي گسترده است تا هرگونه تالش غيرمستقي« هر وسيله ديگر

 طريق ادعاي وجود حق مالكيت خصوصي را نيز شامل شود.
تر هاي رقيقدن وجههكرممنوعيت حق مالكيت در معاهده فضاي ماوراي جو به معني ممنوع

تواند رغم محدوديت حاكميت رسمي بر اجرام فضايي، دولت ميياز حق مالكيت نيست. عل
حقوق مالكيت مشتقي شبيه  ،داشته باشد و به نحو متناظري كنترل عملي روي بخشي از سياره

 .كندحق انتفاع يا اجاره در خصوص آن منطقه ايجاد 
ها حق اكتشاف و استفاده از سياره را دارد كه دولتمعاهده فضاي ماوراي جو مقرر مي 9ماده 

ابزار رسيدن به  عنوانبه كارگيري سيارهدربرگيرنده امكان به ،«استفاده»واژه  ،دارند. در اين ساختار
 ،هايي فراتر از صرف اكتشاف است. اما معاهده مذكورانجام اقدامات و تالش منظوربهاهداف خاص 

كند مگر در شرايط خاص. هاي فراتر از حد اكتشاف مطرح نميهاي دقيقي از چگونگي استفادهمؤلفه
 92. ماده كندآميز مطرح مياهداف صلح استفاده را تنها در راستاي ،اين معاهده 1ماده  ،براي مثال

هايي از سياره فيزيكي بخش طوربهدهد كه دولت ممكن است معاهده فضاي ماوراي جو توضيح مي
ونقل ها، تأسيسات، تجهيزات و وسايل حملتمامي ايستگاه»دارد: . اين ماده مقرر ميكندرا تصرف 

متقابل  صورتبههاي عضو معاهده ديگر دولتفضايي روي ماه و ديگر كرات بايد براي نمايندگان 
قطب جنوب كه معاهده فضاي  9191اين مسئله مهمي است كه معاهده «. دسترسي باشد قابل

 ،دهد تا در قطب جنوبها اجازه ميماوراي جو بر مبناي آن تهيه و امضا شده است، به دولت
توانند مدعي حاكميت بر اما نمي كنندبرداري ده و از آن منطقه بهرهكرهايي تأسيس ايستگاه

ها هنوز در اين منطقه بدون هيچ ادعايي كه اصل عدم قلمروي خاص شوند. بسياري از اين دولت
هاي معاهده فضاي ماوراي جو، احداث ايستگاه 92تخصيص را نقض كند حضور دارند. ماده 

حق دارد ديگران را از ورود دائمي را مجاز دانسته است. داللت اين ماده بر آن است كه دولت نيمه
آنكه دسترسي به ايستگاه با اطالع  ر، مشروط بكندبه ايستگاه خويش و ساير تجهيزات خود منع 



011    7991/ پاییز ـ زمستان 59المللی/ شماره حقوقی بین مجله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قبلي دولت صاحب ايستگاه نباشد و ديگر آنكه دولت صاحب ايستگاه بخواهد مقابله به مثل كند. 
ها به رسي را براي تمامي دولتاين معاهده قرار دارد كه امكان دست 9اين بند در مغايرت با بند 

اي حال، در اين مورد خاص، زماني كه منطقهآزاد گذاشته است. بااين ،تمامي نواحي سيارات و كرات
قيدوبند به آن منطقه وجود نخواهد داشت و در تصرف دولت ديگر قرار دارد، امكان دسترسي بي

دسترسي براي منطقه خويش وجود چنانچه عمل متقابل دولت متقاضي دسترسي، در ايجاد امكان 
. در كندها و تجهيزات ديگران استفاده نداشته باشد، دولت متقاضي نيز نخواهد توانست از ايستگاه

همچنان پابرجاست و همان اصولي كه در « عدم تخصيص»اي نيز اصل خصوص مدارهاي ماهواره
خواهد بود. در همين راستا  اي نيز حاكمخصوص فضاي ماوراي جو حاكم است بر مدارهاي ماهواره

در  911معادل پاراگراف  4442خود در ماده  2111المللي ارتباطات در نسخه اساسنامه اتحاديه بين
هاي عضو بايد در نظر داشته باشند كه دولت»دارد: اي مقرر ميخصوص تخصيص مدارهاي ماهواره

اي از منابع طبيعي محدود هستند كه مدار ثابت ماهواره ازجملهها، هريک از مدارهاي مورد نظر آن
مناسب و با درنظرگرفتن صرفه اقتصادي و مطابق با مقررات راديويي مورد بايد به نحو منطقي، 

 اي كه كشورها يا گروهي از كشورها بتوانند دسترسي منصفانه به اين مدارهاگونهبه ،استفاده قرار گيرند
المللي در خصوص اختصاص اي بايد گفت كه سيستم بينمدارهاي ماهوارهدرباره «. داشته باشند...

 از حق اختصاص به حساب آيد. ايتواند نمونههاي راديويي ميفركانس ،مدارها و به همراه آن
المللي است. با تحت نظارت اتحاديه مخابرات بين ،اختصاص و انتقال مدار و فركانس راديويي

عادالنه به اين منابع محدود داشته باشند، اتحاديه مخابرات ها بايد دسترسي توجه به آنكه تمامي دولت
ده كه انتقال فركانس، دائمي و هميشگي نخواهد بود. اين انتقال كرالمللي اين موضع را اعالم بين

شود يعني تا زماني كه تشخيص داده شود دوره زماني كافي براي دوره زماني محدود در نظر گرفته مي
برداري از ماهواره اختصاص هايي كه براي ارسال و بهرهكردن سرمايهمستهلک منظوربهبراي مالكان 

المللي، مستقيماً حق اتحاديه مخابرات بيننظام است. از ديدگاه عملي،  شدهداده شده، واگذار 
دهد. يک شركت، حقي از هاي عضو اختصاص ميو آن را به اتباع دولت كندبرداري ايجاد ميبهره

المللي در اختيار دارد كه به او حق استفاده از يک مدار و فركانس براي يک دوره قابل يک آژانس بين
 عالوهبه. كندديگران را از استفاده از آن مدار و فركانس منع مي ،كند و به اين طريقتمديد اعطا مي

ها معموالً ماهواره اند قابل انتقال خواهد بود.آزادانه تا حدودي كه مقررات داخلي اجازه داده ،اين حقوق
 21شود.ها خريدوفروش ميشده به آندادههاي اختصاصبه همراه مدارها و فركانس

 

 بردراي در جو. سازوكار بهره9ـ1
يا همان اتمسفر در دو حالت شامل عبورومرور هواي اطراف زمين برداري اشخاص خصوصي از بهره

 
27. Sprankling, op. cit., p. 193. 
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 اي متصور است. جهت انتشار گازهاي گلخانه محيطي عنوانبهونقل هوايي و استفاده از آن و حمل
مشهور به معاهده  29،«المللي هواپيمايي كشوريپيمان بين»هوايي،  ونقلحملدر خصوص 

ترين معاهده ممه ،امريكا منعقد شد. اين معاهده شيكاگودر  9144دسامبر سال  1در  شيكاگو
كشورهاي متعاهد قبول دارند  ،وشيكاگمربوط به هوانوردي و حقوق هوايي است. بر اساس پيمان 

دارد. بنابراين بر حق حاكميت تام و مطلق  ،نسبت به فضاي مافوق قلمرو خود ،كه هر كشور
تحت حاكميت  ،فضاي محاذي اطراف زمين كه باالي قلمرو كشورها قرار دارد ،اساس اين ديدگاه

اختاري، وضعيتي شبيه ها نيست، اما به لحاظ سآن كشورها قرار داشته و خارج از حاكميت آن
زماني اشخاص خصوصي امكان  حال،بااين است. هشدها ايجاد فضاهاي خارج از حاكميت دولت

برداري از تمامي فضاي جوي كره زمين طبق معاهده مذكور را خواهند داشت كه عبور و بهره
ديگر  جهت استفاده از فضاي مافوق هايي كه پروازهاي منظم دارند،هاي متبوع شركتدولت
 . كنندهايي امضا نامهموافقتها، دولت

روي مناطقي است كه به لحاظ حاكميتي تحت حاكميت هيچ  ،بخشي از هواي محاذي زمين
حقوق درياها  9192كنوانسيون  91ند. ماده هستعمدتاً درياهاي آزاد  ،كشوري نيست. اين موارد

به آزادي  ،اراست، در بند )ب( خوددر خصوص مواردي كه امكان استفاده توسط تمامي افراد را د
تمامي زمين براي پرواز  . بنابراين امكان استفاده از جوّكندميپرواز بر فراز درياهاي آزاد اشاره 

هاي منظم وجود دارد كه عمده اين هواپيماها متعلق به هواپيماهاي كشوري غير از سرويس
 هاي خصوصي و با مالكين خصوصي هستند.شركت

هاي صنعتي و غيرصنعتي منجر به تخريب اتمسفر اي در اثر فعاليتاي گلخانهانتشار گازه
كه به  كيوتوپروتكل  موجببهه است. شدمنجر به سوءاستفاده از اين منبع  ،نوعيزمين و به

برداري به دليل مضربودن انتشار ، اين نوع بهرهضميمه شده ريووهوايي كنوانسيون تغييرات آب
تعيين شرايطي است كه  ،كيوتواست. هدف اساسي از پروتكل  شدهحدود م اين گازها در جو،

اي خود را محدود نموده يا كاهش دهند. با اتخاذ اين هدف، كشورها، انتشار گازهاي گلخانه
شود. براي آنكه به كشورهايي كه اي تبديل به ارزش اقتصادي ميكاهش انتشار گازهاي گلخانه

ند كمک شود و براي آنكه بخش كنهش انتشار را رعايت مياهداف اين پروتكل در زمينه كا
اي ند تا در زمينه كاهش انتشار گازهاي گلخانهشوتوسعه تشويق خصوصي و كشورهاي درحال

شامل تجارت دافعات گازهاي  ،سه سازوكار بازارمحور ،كنندگان پروتكله، مذاكركنندتالش 
كنندگان و هعمده استفاد 21اند.دهكرا ترسيم اي، سازوكار توسعه پاك و اجراي مشترك رگلخانه

هاي كاهش انتشار گذاران در پروژهخريداران و فروشندگان واحدهاي انتشار مذكور و سرمايه
 

28. Convention on International Civil Aviation 

29. UNFCCC, The Kyoto Protocol Mechanisms, International Emissions Trading Clean Development 

Mechanism Joint Implementation, 2007: http://unfccc.int/resource/docs/publications/mechanisms.pdf.  
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ها اشخاص خصوصي هستند چرا كه عمده برداران از امتيازات اين پروژهاي و بهرهگازهاي گلخانه
هاي اشخاص خصوصي و شركت ،توسعهحاليافته و حتي درهفعاالن صنعتي در كشورهاي توسع

 ،اند. در واقعدهكرها واگذار ها امكان خريدوفروش اين واحدها را به آنتجاري هستند كه دولت
ها امتياز را يا مستقيماً از نهاي خصوصي هستند. معموالً آاغلب شركت ،خريدار نهايي امتيازات

 .كنندمييا از بورس خريداري  JI/CDM،91 گرهعضو ديگر با هزينه باال، از واسطه، از توسع
 

 برداري در قطب جنوب. سازوكار بهره4ـ1
با توجه به آنكه قطب جنوب از ابتدا مورد توجه بسياري كشورها براي مالكيت و تصاحب 

اعضاي امضاكننده اين معاهده را از  ،قطب جنوب 9191هايي از آن بوده است، معاهده بخش
. اين موضوع كندميمنع  ،ص حاكميت بر مناطق مختلف قطب جنوبطرح هرگونه ادعا در خصو

 .قابل مشاهده استدر مواد مختلف اين معاهده 
معاهده قطب جنوب،  9119پروتكل  9از ماده  9معاهده قطب جنوب و همچنين بند  2ماده 

عات هاي قابل اجرا در قطب جنوب را در راستاي انجام تحقيقات و مطالگيري تمامي فعاليتجهت
برداري و استخراج منابع و معادن اين منطقه در رو امكان بهرهداند. ازاينعلمي در اين منطقه مي

گونه فعاليت انجام هر ،صراحتبه 9119پروتكل  1بيني نشده و حتي در ماده پيش 9191معاهده 
است ممنوع  هايي كه مربوط به مطالعات علميغير از فعاليت ،مربوط به منابع معدني اين منطقه

ه است. همچنين امكان بازديد گردشگران از اين منطقه وجود دارد. اين امكان در پروتكلي كه شد
 بيني شده است.پيش ،امضا شد 9119توسط اعضاي معاهده در سال 

هاي غيردولتي )خصوصي( و فعاليت گردشگريحفاظت محيطي در خصوص  9119پروتكل 
هاي دولتي و ها اعم از فعاليتاست تا اين قبيل فعاليتكاربرد دارد. پروتكل به دنبال آن 

زيست قطب جنوب و كاهش ارزش علمي و بار براي محيطمنجر به ايجاد اثرات زيان ،خصوصي
هاي خصوصي و فعاليتگردشگري . مطابق اين پروتكل، ضروري است كه شودزيبايي آن ن

معاهده قطب جنوب ايجاد نموده و كامل از قوانين داخلي خود و مقرراتي كه نظام  صورتبه
 منظوربهالمللي هاي بيننامهموافقتهمچنين ديگر قوانين داخلي و مقرراتي كه در صدد اجراي 

. همچنين الزم است كنندحفاظت محيطي، آلودگي و ايمني محيط قطب جنوب است، تبعيت 
زيست قطب ت محيطپراتورها ذيل پروتكل حفاظاُ ها واز شرايطي كه از سوي سازمانها آن

  99.كنندجنوب و ضمايم آن تدوين شده است، تبعيت 
بحثي از مسئوليت دولت در قبال اعمال اشخاص  ،از اسناد مذكور يکبا توجه به آنكه در هيچ

 
30. Joint Implementation/ Clean Development Mechanism 

31. http://www.ats.aq/documents/recatt/att245_e.pdf. p. 4. (Last seen 07/09/16) 
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بلكه اين مسئوليت متوجه  ،توان قائل به مسئوليت دولت بودخصوصي تابع وي نيامده است، نمي
ها وظيفه دارند تا اعزام و انجام فعاليت دولت ،حالبااينشخص خصوصي ناقض مقررات است. 
معاهده قطب جنوب به ساير اعضا اطالع دهند.  1ماده  9توسط اشخاص متبوع خود را ذيل بند 

مقررات از سوي  رعايت نسبت بهتشخيص كوتاهي دولت عضو در نظارت نسبت به اطمينان 
معاهده  1بند  موجببهواهد بود چرا كه هاي عضو خشخص خصوصي متبوع، بر عهده ساير دولت

محيطي، وظيفه و حق نظارت بر رفتار دولت بر عهده پروتكل حفاظت زيست 94ماده و  9191
 .كنندساير دول عضو است و از اين حيث بايد نماينده ناظر تعيين 

برداري از آبزيان و صيد برداري از منابع معدني قطب جنوب، در خصوص بهرهبرخالف بهره
كنوانسيون »ها و شرايط ويژه و اين امكان با رعايت محدوديت شودميها ممنوعيتي مالحظه نآن

مبني بر حفظ منابع موجودات زنده  9191مصوب  92،«حفاظت از منابع جاندار دريايي قطب جنوب
ع زنده برداري و صيد منابتوان قائل به ممنوعيت بهرهپذير خواهد بود. بنابراين نميناين ناحيه امكا

هاي برداري توسط اشخاص خصوصي بايد مطابق محدوديتبلكه اين بهره ،دريايي قطب جنوب بود
ده است، بايد با كرويژه باشد. چنانچه شخص خصوصي تابع كشوري باشد كه اين معاهده را امضا ن

 .كند برداريبهره از منابع زنده قطب جنوب ،احترام به اهداف اين كنوانسيون
هاي عضو براي حفاظت از منابع زنده قطب جنوب انجام بدهند مي كه بايد دولتنخستين اقدا

اقداماتي كه  ،ها از اين منابع است. در مرحله بعدبرداري اشخاص و دولتنظارت بر روند بهره
هاي عضو بايد در زمينه حفاظت از منابع زنده دريايي قطب جنوب انجام دهند، شامل تعيين دولت

ها وجود دارد، تعيين پراكندگي اين آبزيان، تعيين جنس آبزياني كه امكان صيد آنميزان، گونه و 
هاي تحت حفاظت، تعيين ها وجود دارد، تعيين گونهامكان صيد آن ،مقداري كه در يک منطقه

مواردي است كه بر عهده همگي  ،هاي صيد و تدوين مقررات مربوط به صيد اين آبزيانفصل
بردار منابع جاندار دريايي قطب جنوب بايد تابع شخاص خصوصي بهرها 99هاي عضو است.دولت

 اين مقررات و سازوكارها باشند. 
 

 نتیجه
گيرد. نميها تحت حاكميت و مالكيت هيچ كشور يا شخصي قرار اموال خارج از حاكميت دولت

ق ، امكان و ايجاد حشودلذا آنچه در رابطه ميان اشخاص خصوصي با اين اموال مطرح مي
 برداري از اين اموال است.بهره

توان به مواردي كه مي كندمي برداري اشخاص خصوصي را توجيهمباني مختلفي حق بهره
 

32. Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR/1980) 

33. CCAMLR/1980/ ART.IX (2) 
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د و از رهيافت اين دو مبنا مفاهيمي چون ميراث مشترك كرچون حق طبيعي و حقوق بشر اشاره 
لي چون نگراني مشترك . در كنار اين مفهوم، مفاهيم مكمّشوندميريزي و تقويت پايه ،بشريت

برداري منجر به ايجاد سازوكاري در راستاي بهره ،گيرد. استفاده از اين مفاهيمبشريت نيز قرار مي
 .شودبشريت مي منصفانه با درنظرگرفتن نفع كلّ

برداري از اموال خارج از گيري مفهوم ميراث مشترك بشريت، اصولي در بهرهبا شكل
برداري از اين اموال را تعيين ي بهرهبد كه به نحوي سازوكار كلّياها قوام ميحاكميت دولت

آميز، مديريت مشترك و جمعي، برداري صلحشامل اصل عدم اختصاص، بهره ،كند. اين اصولمي
برداري از يک سو حق استفاده و بهره ،زيستيبرداري با معيارهاي محيطانتفاع نوع بشريت و بهره

 ،. اين سازوكاركندمنافع واالتري را حفظ مي ،از سوي ديگر را به اشخاص خصوصي داده و
كند. هرچند برداري معرفي مينظارت و مديريت عالي بهره منظوربههايي ها را واسطهدولت
 برداري دارند.ها امكان بهرهها خود نيز به نيابت از ملتدولت

د، در چهار حوزه درياهاي آزاد، يابنبرداري از آن را ميمصاديقي كه اشخاص خصوصي امكان بهره
تعريف  ،از اين مناطق ممكنهاي جو، ماوراي جو و قطب جنوب قرار دارد كه هريک بر اساس استفاده

 ،برداري از آنمنابع آبزي و غيرآبزي در خود دارد كه آزادي بهره ،درياهاي آزاد ،است. براي نمونه شده
برداري اي جهت بهرهين درياها خود از اهميت ويژهمنابع معدني ا ،حالتابع شرايطي است. بااين

اي، استفاده از ماوراي هوايي و انتشار گازهاي گلخانه ونقلحملجهت  ،برخوردار است. استفاده از جو
اي و سطح ساير كرات و اجرام سماوي و استفاده از قطب برداري از مدارهاي ماهوارهجهت بهره ،جو

هاي از جانداران خشكي و آبي و منابع معدني با درنظرگرفتن محدوديتبرداري جنوب در راستاي بهره
 هاست.برداري از اموال خارج از حاكميت دولتمصاديق بهره ازجمله ،موجود

برداري اشخاص خصوصي از اين منابع، سازوكار، روش و چگونگي با تأييد امكان بهره
است. نتيجه تمامي مباحث موجود مورد بحث  ،برداري اين اشخاص برحسب مناطق مختلفبهره

برداري خالف مقررات و قواعدي عدم امكان بهره ،برداري اشخاص خصوصيسازوكار بهرهدرباره 
كرده ها تدوين برداري از اموال خارج از حاكميت دولتبهرهدر زمينه المللي است كه نظام بين

وظايف و تعهدات و  ،ين نظارتها نقش ناظر داشته و در راستاي ادولت ،است. در اين سازوكار
خسارت زيست منطقه اشخاص خصوصي به محيطكه درحالي اگرعهده دارند.  هايي برمسئوليت

لف به جبران خسارت هستند. كده باشند، مكرها به وظايف نظارتي خود عمل ندولت ،ندبرسان
اتحاديه مخابرات يا  هاالمللي اعماق دريامقام بينالمللي همچون نهادهاي بين ،هاعالوه بر دولت

نهادهاي ناظري هستند كه عالوه بر نظارت، امكان صدور مجوز در خصوص  ،الملليبين
برداري اشخاص برداري اشخاص خصوصي را در اختيار دارند و اصوالً قراردادهاي بهرهبهره

 .شودبا اين نهادها منعقد مي ،خصوصي در موارد خاص
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